Ilmoitus

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n
tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa
koskevan lupahakemuksen vireilläolosta
Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittaa hallintolain 41 §:n
nojalla, että Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (jäljempänä VTT) on jättänyt 20.6.2017 valtioneuvostolle
hakemuksen (TEM/1311/08.05.01/2017), jolla se hakee
ydinenergialain (990/1987) 20 §:ssä tarkoitettua lupaa:
1. poistaa FiR 1 -tutkimusreaktori käytöstä siten,
että laitosalueella jäljellä olevien radioaktiivisten
aineiden määrä on ydinenergialain nojalla asetettujen vaatimusten mukainen;
2. pitää hallussa, käsitellä ja varastoida reaktorin
käytettyä ydinpolttoainetta sekä muita käytön ja
purkamisen yhteydessä syntyneitä ydinjätteitä;
3. pitää hallussa, käyttää, käsitellä ja varastoida VTT:n
hallinnoimalla materiaalitasealueella jo olevia
muita ydinmateriaaleja, jota Säteilyturvakeskus,
Euratom ja IAEA valvovat.
VTT pyytää samalla reaktorin nykyisen, vuoden 2023
loppuun voimassa olevan käyttöluvan raukeamista.
Jäljennös lupahakemuksesta on nähtävissä virka-aikana
29.8.2017–31.3.2018 seuraavissa paikoissa:
• Espoon kaupungin kirjaamo, Siltakatu 11 (Kauppakeskus Entresse, 3. kerros), Espoo
• Kauniaisten kaupungintalo, Kauniaistentie 10,
Kauniainen
• Kirkkonummen kunnantalo, Ervastintie 2,
Kirkkonummi
• Vihdin kunnanvirasto, Asemantie 30, Nummela
• Nurmijärven kunnanvirasto, Keskustie 2 b,
Nurmijärvi
• Vantaan kaupungin kirjaamo, Asematie 7, Vantaa
• Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13,
Helsinki
• Eurajoen kunnanvirasto, Kalliotie 5, Eurajoki
• Euran kunnanvirasto, Sorkkistentie 10, Eura
• Nakkilan kunnanvirasto, Porintie 11, Nakkila
• Porin kaupunki, Palvelupiste Porina,
Yrjönkatu 6 B, Pori
• Rauman kaupungintalo, Kanalinranta 3, Rauma
• Loviisan kaupunki, Mannerheiminkatu 4, Loviisa
• Kouvolan kaupunki, Torikatu 10, Kouvola
• Lapinjärven kunnanvirasto, Lapinjärventie 20 A,
Lapinjärvi
• Myrskylän kunnanvirasto, Virastotie 5, Myrskylä
• Porvoon kaupunki, Raatihuoneenkatu 9, Porvoo
• Pyhtään kunnanvirasto, Siltakyläntie 175,
Siltakylä
Lisätietoja hankkeesta antaa VTT, puh. 020 722 111,
osoite Vuorimiehentie 3 02150 Espoo, Internet-osoite
www.vtt.fi.
Hakemuksen käsittelystä lisätietoja antavat työ- ja
elinkeinoministeriössä erityisasiantuntija Linda
Kumpula, puh. +358 50 412 4425, sähköposti linda.
kumpula@tem.fi ja yli-insinööri Jorma Aurela, puh.
+358 50 592 2109, sähköposti jorma.aurela@tem.fi.
Lisäksi käyttölupahakemus on nähtävissä työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilla osoitteessa www.tem.fi.
Henkilöt ja yhteisöt, jotka katsovat luvan myöntämisen
voivan vaikuttaa elinympäristöönsä, työntekoonsa tai
muihin oloihinsa, voivat kirjallisesti esittää mielipiteitä
ja lausuntoja työ- ja elinkeinoministeriölle. Mielipiteet
ja lausunnot toimitetaan viimeistään 31.3.2018 joko
työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite:
TEM/Kirjaamo Ritarikatu 2 B,
00170 Helsinki
tai ministeriön viralliseen sähköpostiosoitteeseen
kuuleminen@tem.fi
Annetuissa mielipiteissä ja lausunnoissa
pyydetään viittamaan asian diaarinumeroon
TEM/1311/08.05.01/2017 ja esittämään henkilön tai
yhteisön nimi- ja osoitetiedot.
Helsingissä 29. päivänä elokuuta 2017

Työ- ja elinkeinoministeriö

